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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 05 czerwca 2020 roku – PIĄTEK 

w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły. 
 

Nr. Lekcji 
wg. planu 

Przedmiot Temat zajęć 
Przebieg zajęć:  

cel, zakres treści, zadania do wykonania 

Środki dydaktyczne, pomoce do 
wykorzystania, linki do stron edukacyjnych i 

ćwiczeń 

Nauczyciel 
nadzorujący 

1 Matematyka 

 
 

  

 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 

Sugestia i aluzja –komunikat 
nie wprost. 

Cel: Uczeń rozumie dosłowne i przenośne znaczenie 
wyrazów w wypowiedzi. Rozpoznaje wyrazy 
wieloznaczne, rozumie na czym polega grzeczność 
językowa.  
1.Zajmiemy się kulturą języka i zagadnieniem 
wyrażania informacji nie wprost. Zapoznaj się z 
pojęciami sugestii (dawanie czegoś do zrozumienia 
bez wypowiadania wprost) i aluzji (nawiązanie do 
czegoś) w podręczniku.  
2.Używamy związków frazeologicznych, metafor czy 
eufemizmów, by nie urazić kogoś. Zdarza się, że także 
po to, by nie brać odpowiedzialności za swoje 
działania oraz w technikach manipulacji.  
Znamy także aluzję literacką z „Inwokacji”.  
3.Przeanalizuj materiał w podręczniku. Wykonaj ćw. 
1-4 w zeszycie ćwiczeń.  

 

Podręcznik s. 328-330 

Zeszyt ćwiczeń s.36-38. 

 

 

 

 

 

Od poniedziałku omawiamy „Latarnika” s.331-
340. Czytając, zwróć uwagę na tytułowego 
bohatera, kolejne etapy jego życia, pracę, 
wypadek, zakończenie noweli. 

 

Joanna Baran 

3 J.angielski 
S: Powtórzenie wiadomości z 
rozdziału 8- słownictwo i 
gramatyka. 

*Na podstawie zebranych wiadomości z tego 

rozdziału wykonam zadania z zeszytu 

ćwiczeń: 

A,B,C/96 

A,B,C,E/97 

Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 
 
Test z czasowników modalnych 8 czerwca 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/


4 
Wychowanie 

fizyczne 
 

 

 

 

   

 
Maryla Staszek 

5 WDŻ 
 

  

 
Maryla Staszek 

6 Religia 

  

 

 

 

 

 

 Elżbieta Karczewska 

7 Godz.wych. 
 

 
  

Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Plastyka 

   

 

 

 
 

 

 

Elżbieta Karczewska 

9 Biologia 
Rozwój człowieka – od  
narodzin do starości. 
Powtórzenie wiadomości. 

Cele: Poznasz cechy oraz przebieg fizycznego, 
psychicznego i społecznego dojrzewania człowieka. 
Scharakteryzujesz etapy rozwoju człowieka. 

1.Zapisz temat lekcji, zapoznaj się z tekstem w 
podręczniku.                                                                             
2. W zeszycie przedmiotowym zapisz notatkę:                                                                             
W życiu człowieka od momentu porodu wyróżniamy 
etapy: noworodkowy, niemowlęcy, poniemowlęcy, 
dzieciństwa, dojrzewania, dorosłości, przekwitania i 
starości. Każdy etap życia człowieka wiąże się ze 
zmianami fizycznymi i psychicznymi. Dojrzewanie to 
etap rozwoju, który wiąże się z dużymi zmianami 
hormonalnymi. Dojrzałość biologiczną człowiek 
uzyskuje wtedy, gdy jego narządy rozrodcze są w 
pełni rozwinięte. Dojrzałość psychiczna polega na 
samodzielnym podejmowaniu decyzji i byciu 
odpowiedzialnym za siebie i innych. Postępowanie 
zgodnie z zasadami społecznymi nazywamy 
dojrzałością społeczną. Wszystkie trzy rodzaje 

 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń 
Sprawdzian wiadomości z działu „Rozmnażanie i 
rozwój człowieka” -  10 czerwca. 
Sprawdzian udostępnię o godz. 9.00. 
Czas pracy - do 30 minut. 
Dokument tekstowy, zdjęcia należy wysłać do 
godz. 9.30 na mail nauczyciela: 
maryla.staszek.sppalecznica@gmail.com 

Maryla Staszek 



dojrzałości człowiek osiąga na etapie dorosłości. W 
okresach przekwitania i starości obniża się poziom 
hormonów, co wiąże się ze stopniowym zanikiem 
zdolności rozrodczych.                                                                                                                                                                                                                   
3.Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń  s. 116 i 119.                                                                     
4. Termin wykonania: do 10 czerwca.                                                                                           
5. Przygotuj się do sprawdzianu. Powtórz wiadomości 
- tematy 1-5, podręcznik s. 215-234. 

 

 

10 J. niemiecki 
 

 

 
Teresa Szkodzińska 

11 Historia 

   

Teresa Szkodzińska 

12 Chemia 

Powtórzenie wiadomości z 

działu „Tlen, wodór i ich 

związki chemiczne. 

Powietrze”. 

Praca na platformie WSiPnet. 
 

 

 

Platforma WsiPnet. 
 

Katarzyna Machoń 

13 Fizyka 

Sprawdzian online z działu 
„Praca, moc, energia 
mechaniczna” 

 
 

Sprawdzian udostępniony na platformie WSiPnet. 
 

  
Platforma WSiPnet. 

 
 

 

Katarzyna Machoń 

 

 
Nauczanie  zdalne  wprowadzono  czasowo  w  okresie  zawieszenia  zajęć  w  związku  z  dynamicznie  rozwijającą  się  niebezpieczną  sytuacją  związaną  z  koronawirusem  (COVID-19)           
i możliwymi kontaktami z zakażonymi osobami, za zgodą organu prowadzącego oraz zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku ws. czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020r., w wyniku których nie będą odbywały się w szkołach i przedszkolach zajęcia dydaktyczno- 
wychowawcze i opiekuńcze. 


